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 سم.

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على ن

 أيضًا في كتابه بلوغ المرام:  -رحمه هللا تعالى-بن حجر العسقالني اقال الحافظ و 
 المدبر والمكاتب وأم الولد  :باب
, غينر  منال لنه يكنن لنم, دبنر عنن لنه غالمناً  أعتنق األنصنار منن رجالً  أن -رضي هللا عنه- جابر عن

 بثمانمائنن  هللا عبند بنن نعنيم فاشنترا  ((?منني يشنترهه مننن)): فقنال -صنلى هللا علينه وسنلم- النبني ذلنك فبلن 
  .عليه متفق .درهم

 ،فأعطننا  درهننم بثمانمائنن  فباعننه ديننن عليننه وكننان: للنسننائي رواينن  وفنني ،فاحتننا : للبخننار   لفننظ وفنني
  .((دينك اقض  )): وقال

 -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن -رضي هللا تعالى عنه- جد  عن أبيه عن شعيب بن عمرو وعن
 أحمنند عننند وأصننله ،حسننن بإسننناد داود أبننو أخرجننه ((درهننم مكاتبتننه مننن عليننه بقنني مننا عبنند مكاتننبال)): قننال

  .الحاكم وصححه, والثالث 
 كننان إذا)) :-صنلى هللا عليننه وسنلم- هللا رسننول قنال: قالنن  -عنهناتعننالى  هللا رضني- سننلم  أم وعنن

 .الترمذ  وصححه ،ع أحمد واألرب روا  ((منه فلتحتجب يؤد  ما عند  وكان ،مكاتب إلحداكن
 المكاتنب يودى)): قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن -عنهما تعالى هللا رضي- عباس ابن وعن 

 .والنسائي داود وأبو أحمد روا  ((العبد دي  منه رق  ما وبقدر, الحر دي  منه عتق ما بقدر
صنلى - هللا رسول ترك ما: قال -عنهما هللا رضي- المؤمنين أم جوهره  أخي الحارث بن عمرو وعن
 جعلهنا وأرضاً  وسالحه البيضاء بغلته إال شيئاً  وال أم  وال عبداً  وال ديناراً  وال درهماً  موته عند -هللا عليه وسلم

 .البخار   روا  .صدق 
 أمن  أيمنا)) :-صلى هللا عليه وسنلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا تعالى عنهما- عباس ابن وعن

 علنى وقفنه جماعن  ورجن  ،ضنعي  بإسنناد والحناكم ماجنه ابنن أخرجنه ((موته بعد حرة فهي سيدها من ولد 
  .-رضي هللا عنه- عمر

 أعننان مننن)): قننال -صننلى هللا عليننه وسننلم- هللا رسننول أن عنننه -رضنني هللا- حنينن  بننن سننه  وعننن
, أحمند روا  ((ظلنه إال ظن  ال ينوم هللا أظلنه رقبتنه فني مكاتبناً  أو, عسنرته في غارماً  أو, هللا سبي  في مجاهداً 
 . الحاكم وصححه



نبينددا محمددد وعلددل صلدده وأهللاددحابه  لالحمددد ر رب اللددالمينل وهللاددلل هللا وسددلم وبددار  علددل عبددد  ورسددوله
 أجملينل أما بلد: 

 : -رحمه هللا تلالل-فيقول المؤلف 
 المدبر والمكاتب وأم الولد  :باب

علل دبر من حياتهل يلني إذا أدبر من هذ  الددنيال  لهو الذي يلتقه سيد  مللقًا عتقه علل وفاته :المدبر
لكن األوضح واألظهر فدي سدبب من أجر  بلد وفاتهل  واستفادأو إذا دبر حياتهل فاستفاد من هذا اللبد في حياتهل 

اللبدد الدذي  المكاتدب هدوالتسمية أنه إذا أدبدر مدن هدذ  الددنيال أو فدي دبدر حياتدهل فهدو يلتقده ويللدت عتقده بموتدهل 
ل بمبلد  يقسدع عليدده كد  شدهر كددذال أو فدي كد  سدنة كددذال كمدا حهللاد  فددي  هللادة بريدر ل لمددا ي نفسده مدن سدديد يشدتر 

ابتدة فدي الكتداب والسدنة كد  سدنة أو يدةل عدم عددتها لهدم عالشدةل المقهللادود أن الكتابدة عفي  قكاتبها أهلهال بتسع أوا
ننًرا وباإلجمددا   مإ َخيإ ننتهمإ ف ننيه  ومددن أهدد  الللددم مددن يوجددب الكتابددة إذا  لهددذا أمددر [سددور  النددددور( 33)] }َفَكننات بهوههمإ إ نإ َعل مإ

طلبها اللبدل وونس منه خيرل يلني ما يؤنس منه شرل بحيث يتحرر يؤذي الناسل أو يسرق مدن أجد  أن يسدددل 
وأنه ينتفع بنفسه وينفع غير  فإنه يجاب إلدل  لأو يحهللا  علل الناس منه ضررل المقهللاود أنه إذا أؤنس منه خيراً 

  [( سددور  النددددور33)] }َفَكنات بهوههمإ طلددبل ومدن أهدد  الللدم مددن يددرو الوجدوبل وعامددة أهد  الللددم علدل أن األمددر فددي مدا 
  لالستحباب.
ل فددإذا ولددع أعتقهدا ولدددهال وتبقدل فدي حياتدده حكمهدا حكددم الولدد هددي التدي تحبدد  مدن سديدها أم "وأم الولند"

  الحرالرل لكنه إذا ماع هللاارع حر . وبين وال يلدل بينها لاإلماءل فال يقسم لها مع الحرالر
  :-رحمه هللا تلالل-يقول 

أعتنق غالمنًا لنه عنن " ورأبو مذكار أو مدذك :سمها "أن رجاًل من األنصار -رضي هللا عنه-عن جابر "
 إذا :إنمدا  دال ليلني هو ك  ما يمل ل ولم يلتقده منجد اً  "لم يكن له مال غير " : يلقوب أو أبو يلقوبواسمه "دبر

 "((منن يشنترهه منني)) :فقنال -صنلى هللا علينه وسنلم-فبلن  ذلنك النبني  ،لم يكنن لنه منال غينر " مع فأنع حر
ألندده ال ينفددذ عتقدده إال بددالموعل والوهللاددية ال تلدد م إال بددالموعل و بدد  ذلدد  يجددو   لمدداذاأل ألن حكمدده حكددم الوهللاددية 

ل أو بيتدده الفالنددي ومحلدده وكددذا وكددذاالتهللاددر ل يجددو  الرجددو  فددي الوهللادديةل كتددب وهللادديته بددأن ينفددذ مددن مالدده كددذا 
وعلدل هدذا  لن المهللادار ل هدذا ال ينفدذ إال بدالموعوعدي   لو دف ر تلداللل أو سدبي  وم رعته كذا بلد موتده الفالني

ألنده لدم  يةل كما أن له أن يرجع في المددبر فله أن يتهللار   ب  موته ب ياد  ونقصل وله أن يرجع في هذ  الوهللا
  يعبع عتقه كالوهللاية.

األمدر ألنه لم يعبدع عتقدهل  :أوالً  "((؟من يشترهه مني)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم-ل  ذلك النبي فب"
إذا علت الطدالق أو اللتدت علدل أمدر محقدتل ا ن  أل((من يشتريه مني)) : ال لأنه محتاجل وورعته بحاجة :العاني

بقدي عليده سدتة  دد و -إذا جداء رمضدان  درو مدن يمدوع األولل لكدن إذا  دال:الموع أمر محقتل لكن مع ذل  ال ي  
 أل بدد  و وعدده ألهدد  يجددو  أن يرجددع فيدده أو ال يرجددعفامرأتدده طددالتل أمددر محقددت الو ددو ل  -أو خمسددة أشددهر أشددهر

رمضان ال بد أن يأتيل وال بد أن يقع الشرط الذي علدت بده الطدالقل ا ن المدوع ال بدد أن يقدع فدي المددبرل لكنده 
اء رمضددان فهددو وتلليددت اللتددت عليددهل إذا جدد لرمضددان يءكو  فيددهل أمددا مجددمددع ذلدد  و وعدده فددي األول منهمددا مشدد



الجمهور علل أنه ال يجو ل خالص إذا و دع مدا علدت عليده  أله  يجو  الرجو  في مع  هذا حرل أو امرأته طالت
ه الوعدد أو الو دع الدذي علدت عليد ل أنده مدا دام لدم يدأع  يقع الطدالق ويقدع اللتدتل لكدن كدأن شديخ اإلسدالم يميد  إلد

كشدهر كدذال يلندي  لتددبير عدن التللدت بشدرط محقدت مؤ دعيختلدف االطالق أو اللتاق كالتدبير يجو  الرجو  فيدهل 
و دد يمدوع الر يدت فدي حدال التددبير  بد  سديد ل يلندي هدذا الشدرط مدا يفجأ  األج ل مو مع  الوهللاية ما يدرو متل 

إندده معدد  الطدددالقل  :وال يتددأخرل هددد  يقددالهددو عابددع مشددكو  فيدددهل لكددن المحقددت الو ددو ل المؤ دددع بو ددع ال يتقدددم 
هدذا محد   ألهو مع  التدبير علت علل فرض مستقب  ولم يقدع :أو يقال ألوجمهور أه  الللم علل أنه ال يرجع فيه

نظرل وأما بالنسبة للطالق فجمهور أه  الللم إذا علقه علل أمر محقت الو و ل ومؤ ع بو ع ال يتقدم وال يتأخرل 
ال مدا هل لو  دال ل وجتدهل أنه يقع الطالق إذا و ع ما علت عليفجمهور أه  الللم عل : إذا مدع فأندع طدالت يقدع واا

 ددال  -وهددذا مددن غرالددب المسددال -شددخص  ددال ل وجتدده طيددب ألندده إذا مدداع ال يملدد  طددالقل  يقددعأل هددذا ال يقددع 
 اً طال ددد يلندددي كأندده ينشدد إن كنددع  وجتددي فأندددع طددالتل وهددي  وجتدددهل أو لددو أنددع  وجدددة لددي لطلقتدد ل  :ل وجتدده

 : لو أنع عبدد لدي ألعتقتد ل ولو  البمع  هذا والهللايغة هي مجرد عبث ألنها  وجتهل فالذي يظهر و و  الطالق
  اللتدتل ل فالذي يظهر أنه ينشر يتألعتقت ل وهو   ل لو أنع ر يت ليموال لوهو عبد ل ويلر  أنه عبد ل ر يقه

حدر  امتندا  المتندا ل لكدن ألن لدو  أنهدا غيدر ممتنلدة  والهللاديغة التدي علدت عليهدا أو أمتندع الحكدم المتناعهدا مدع
ل لت عليده مدن امتندا  يكدون أيضدًا غيدر موجدودل فيقدع اللتدت فدي معد  هدذ  الهللادور االمتنا  غير موجودل إذًا ما ع  

  ويقع الطالق في مع  هذ  الهللاور .
 :لفننظ للبخننار   وفنني ،متفننق عليننه .فاشننترا  نعننيم بننن عبنند هللا بثمانمائنن  درهننم ؟((مننن يشننترهه مننني))"
هددذ   :ندده ال يبددا  إال إذا أحتدداجل أو نقددول: إل هدد  نقددولاألولددلل وروايددة مقيددد  بالحاجددة لفالروايددة مطلقددة "فاحتننا 

مدا إذا هدذ  فدي هللادور   ألهللاور  من هللاور التددبير التدي يجدو  فيهدا الرجدو  فدي التددبير واللتدت المللدت علدل المدوع
ج ممدن دبدر إن الحاجدة أو المحتدا :عتقده نافدذل وعلدل هدذا نقدول فمدن بداب أولدل يكدون  احتاج وغيرها إذا لدم يحدت 
ن الحاجددة وهللاددف فيكددون مددن بددداب : إفيكدددون المحتدداج خهللاددوصل وغيددر  عمددوم أو نقدددول فددرد مددن أفددراد المدددبرين

التنهللادديص عليدده مددن بدداب  :نقددول لن هددذا الددذي أحتدداج فددرد مددن أفددراد المدددبرين: إيلنددي إذا  لنددااإلطددالق والتقييدددل 
ألن التنهللاديص علدل بلدض األفدراد ال يلندي التخهللاديص بددالحكم  ويكدون بقيدة مدن يددبر حكمهدم واحدد  لاللنايدة بده
–فأحتداجل نظيدر هدذا فدي البخداري أن النبدي  :ألنده  دال   فدي المددبر إال إذا أحتداج هللاداحبه فدال يتهللادر الموافتل 

ال  -طوا  الراكب-الطوا   ن: إفه  نقول : كان شاكيًالدطا  راكبًال وفي سنن أبي داو  -عليه الهللاال  والسالم
نه يهللاح الطوا  من الركوب ولو لدم يكدن شداكيًال : إأو نقول ألدًا بناء علل رواية أبي داو يهللاح إال إذا كان مريض

ذا كددان شدداكيًا فمددن بدداب أولددلل نظيددر مسددألتنال  وبددين اللمددوم والخهللاددوصل  ليلنددي فددرق بددين اإلطددالق والتقييدددواا
م موافدت تخهللاديصل فيكدون الخداص فدرد مدن أفدراد  اللدام بحكدال يقتضدي ص إذا كان الحكم واحدد اللموم والخهللاو 

ن التددبير : إو دال جمدع مدن أهد  الللدم لحتاجل ويبا  إذا لم يحت ل ال سيما وأننا  لنداما في تخهللايصل فيبا  إذا ا
إن  :ألندده علددت بددالموعل والددذي يقددول  والوهللاددية ال تعبددع إال بددالموعل فيكددون التدددبير معلهددا لحكمدده حكددم الوهللاددية
  .حتاج هللااحبهيد بهل فال يبا  المدبر إال إذا االحاجة وهللاف يق



: أوالً  "((دينننك قنض  ))ا: وقنال ،وكنان علينه دينن فباعننه بثمانمائن  درهنم، فأعطنا  :وفني رواين  للنسنائي"
 -هللادلل هللا عليده وسدلم-كمدا فلد  النبدي  لاألهللا  لو كان عتقه منجد ًا أن يلتدت علدثالرج  لم يكن له مال غير ل 

ولده أن  لحكدم الوهللاديةل لده أن يبيلده عندد أكعدر أهد  الللدم لكدن هدذا مللدت بدالموعل وحكمده حينلدذ  أبدي السدتةل في 
حتداج أولددل افيكدون إذا  لإن الحاجدة هددذ  هدي مجدرد تنهللادديص علدل بلدض األفددراد :يمضدي عتقده إذا مدداعل  و لندا

  .ببيله مما إذا لم يحت 
والدددين شددأنه  فقضدداء الدددين "((دينننك قننض  ))ا: وقننال"الددة يلنددي العمانم "فباعننه بثمانمائنن  درهننم، فأعطننا "

و ضداء الددين واجدبل واللتدت مسدنونل فيقددم الواجدب عليدهل كمدا أن  لإنده مدن أجد   ضداء الددين :عظديمل  دد يقدال
بدراء الذمدة  دين يقضل مدن المدال الدذي فيده شدبهةشيخ اإلسالم ينص علل أن ال اهتمامدًا بشدأن الددينل وتخلديص واا

ءع هكددذا مددن غيددر واضددحةل لكددن يبقددل أن الروايددة اللامددة فددي الهللاددحيح جددان الرجدد  مدددينًا فالمسددألة فددإذا كددا لمندده
  حاجة ومن غير دين.

  :-رحمه هللا- ال 
عمرو بن شليب بن محمد بدن عبدد هللا بدن  رضي هللا عنهمل "وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد "

عمددرو بددن اللدداصل عمددرو بددن شددليب عددن أبيدده شددليبل عددن جددد  عبددد هللا بددن عمددرول أو محمددد بددن عبددد هللا بددن 
ن القدول : إعمرول علل الخال  في مراجع الضمالر الدذي هدو سدبب الخدال  فدي االحتجداج بهدذ  السلسدلةل و لندا

  فإنه يكون حسنًا. سلسلة إذا هللاح السند إلل عمروأن ما ورد بهذ  الالوسع أله  الللم 
وش ملندل هدذا  "((المكاتنب عبند منا بقني منن مكاتبن  درهنم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي "

ل لكدن هد  لسديد  أن يرجلده عبددًا بلدد عبدديرجدع  نفسه عن تسديد بلض ل وم المكاتبةيلني أنه لو أعج   ألالكالم
ش : المكاتبدة عقدد ال م جدال ل إيدما بقدي عليده مدن مكاتبتده درهدمل  دالوا بدعيما وأنه س ال ألأن سدد بلض األ ساط

لده ال م من جهة السيدل يلني إذا كاتب ليس لده أن يرجدعل جدال  بالنسدبة للر يدت لده أن يلجد  نفسدهل  ألملنل ال م
يد ل ويلدر  مدا عج عل جرب الحيا  واالسدتقاللل فوجدد أنهدا ليسدع مدن مهللادلحتهل كونده يجلدس عندد سد :أن يقول

  ت عليهل إذا عج  نفسه عاد ر يقًا.نفومرتاح عند ل ومرتاح أيضًا من الكسب لنفسهل ي   أليلر  لهل وكيف يخدمه
علدل  "وصنححه الحناكم ،وأصله عند أحمد والثالث "ود سكع عنه أبو دا "د بإسناد حسن"أخرجه أبو داو 

  ل فهو حسن.ها يدل علل أن له أهللاالً جموعملكن  لك  حال الحديث له طرق كلها ال تخلو من مقال
  :-رحمه هللا-في الحديث الذي يليه يقول 

إذا كنان إلحنداكن )) :-صلى هللا علينه وسنلم-قال : قال رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن أم سلم  "
وكننان  ،إذا كننان إلحننداكن مكاتننب))وفددي حكمهددا غيرهددا مددن نسداء المسددلمين  ليخاطددب أمهدداع المددؤمنين "((مكاتننب

  عند  متوافرل فهذا في يلني ما يتهللاور أنه يلج  نفسه فيلود ر يقًال المبل  كام ((عند  ما يؤد  فلتحتجب منه
ألنه ال يمنله من الحرية إال أن يدؤدي هدذا المبلد  الدذي يملكدهل أمدا إذا كدان ال يملد  المبلد  فمتهللادور  حكم الحر 

وأمدا إذا كدان لديده مدا يدؤدي فدي حكدم الدرق ألنده األهللاد ل  فما هللادار لأن يلج  عن تأدية ل وم الكتابة فيلود ر يقاً 
تحتجدب منده  وحينلدذ   لفمدا عليده إال أن يددفع المبلد  فيكدون حدراً  لألن المقابد  موجدود  به فحكمه حكدم الحدر حينلدذ

َمنانهههن     ألن الر يت ال تحتجب عنه سيدتهسيدته ه علدل األمدة هم يحملدوبلضد [( سدور  الندددور33)] }َأوإ َما َمَلَكن إ َأيإ



هللادريحة فدي الداللدة ألن اللبد إذا عتت يجو  لده أن يتد وج السديد ل سديدتهل فتحتجدب عندهل لكدن ا يدة دون اللبد  
ألن ال يطللن   ليخرج نساء الكفار التخهللايص فيهال نلم نص علل نسالهنواألنعل ال يحتاج  علل دخول الذكرل

فدإن كدان لديده مدا يدؤدي فهدو  لتحتجدب عدن عبددها ور يقهدا علل عوراع المسلماعل المقهللاود أن األمة  السيد  ال
ذا كان ليس لومتهللاور لفي حكم الحرل يلني السداد سه    لديه ما يؤديه فهو ما  ال عبدًا. فحكمه حكم الحرل واا

وصنننححه  ،وا  أحمنند واألربعنن ر  ((إذا كننان إلحننداكن مكاتبننًا، وكننان لديننه مننا يننؤد  فلتحتجننب منننه))"
  .الترمذ "

مدددؤمنين أكعددر مددن االحتيددداط ألن االحتيدداط ألمهدداع ال هدددذا خدداص بأمهدداع المدددؤمنين  ن: إمو ددال بلضدده
يَن  لغيرهن ن  م  َساء الإمهنؤإ َك َوَبَنات َك َون  َواج  َزإ نن َوَراء  [( سدور  األحد اب95)] }قه  ألِ  نَألهوههن  م  }َوا  َذا َسنَألإتهمهوههن  َمَتاًعنا َفاسإ
َجنناب   مإ والجمهددور علددل أن الطهددار   لخدداص بأمهدداع المددؤمنين فهددذا [( سددور  األحدد اب93)] ح  لهننوب كه }َذل كهننمإ َأطإَهننره ل قه

مددددن أمهدددداع المددددؤمنين مطلوبددددة مددددن سددددالر نسدددداء المسددددلمينل الطهددددار  المطلوبددددة  [( سددددور  األحدددد اب93)] َوقهلهننننوب ه ن  
أكعددر مددن  -والسددالمعليدده الهللاددال  -والتنهللادديص علددل أمهدداع المددؤمنين مددن بدداب االعتندداء بشددأنهنل وهللادديانة حقدده 

  منهن ما يطلب من أمهاع المؤمنين. نساء المؤمناع مطلوبغير ل لكن يبقل أن 
 ب  هو حسن. حديث حسن هللاحيحل وهو في الحقيقة ال يهللا  إلل درجة الهللاحيحل  :الترمذي  ال

 :-رحمه هللا- ال 
المكاتنب بقندر  دىو ين))قنال:  -صلى هللا علينه وسنلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس "

هذا في  في الحديث السابتل هو رق ما بقي عليه درهمل "((وبقدر ما رق منه دي  العبد ،ما عتق منه دي  الحر
ويلود ر يقًال لكدن هدذا ماشدي فدي  للماذاأل ألنه يتهللاور أن يلج  نفسه في صخر نجم من نجوم الكتابة لحال حياته

نجوم الكتابدة حكم األولل وعلل هذا إذا كان أدو نهللاف في يس التسديدل فقت ل هذا ما يتهللاور أن يلج  نفسهل ل
تدددفع ديتدده علددل أسدداس أندده  لدوإذا أعتدددي عليدده وجنددي عليدده فإندده يددو ونهللاددفه ر يددتل وعلددل هددذا  يكددون نهللاددفه حددر

: الكتابدة يقدالنجدوم و يمة بقدر ما فيه من الدرقل فدإذا  تد  و دد أدو نهللادف  بلضل فدية بقدر ما فيه من الحريةم
فيكدون المجمددو  إذا كاندع  يمدة خمسددين خمسدة وعشدرين ألدفل حدر خمسدين ألدفل ونهللاددف  يمدة عبدد نهللادف ديدة 

 :ل أمددا مددا تقدددم فددي الحددديثر يددت خمسددينل وهددذا مددن تمددام اللدددلخمسددة وسددبلين ألددفل وديددة الحددر مالددةل و يمددة ال
  يلج  نفسه فيكون ر يقًا إلل سيد .ألنه يتهللاور أن  ((فهو رق ما بقي عليه درهم))

  :-رحمه هللا تلالل- ال 
صنلى -ما ترك رسول هللا  :قال -مارضي هللا عنه-وعن عمرو بن الحارث أخي جوهره  أم المؤمنين "

وأرضنًا جعلهنا  شيئًا إال بغلته البيضاء وسالحه عند موته درهمًا وال دينارًا وال عبدًا وال أم  وال -هللا عليه وسلم
 لوال يكندد  األمددوال لل هدداد فددي هددذ  الدددنيا الفانيددةل مددا يجمددع األمددوالرأس ا -عليدده الهللاددال  والسددالم-النبددي  "صنندقاً 

مدا )) :في شهرين مدا يو دد فدي بيتده ندارل و دال فدي الحدديث الهللادحيح ويرو الهالل عم الهالل عم الهالل عالعة أهلة
ذا وهكددذا ل أ دول فيدده هكدلدددينيسدرني أن لدي معدد  أحدد ذهبددًا تدأتي علددي عالعدة وعندددي منده ديندارل إال دينددار أرهللادد  

وفدي كد  وجده مدن وجدو  الخيدرل وكدان  لينفت من ك  جهدة مه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمالهلمن أما ((وهكذا



ل يو   األموال في مجلسهل إذا جاءته أموال -عليه الهللاال  والسالم-يلطي عطاء من ال يخشل الفقرل وال يدخر 
  .-عليه الهللاال  والسالم- ن مجلسه ومنه شيءما  ام م
مرهدون بهللادا  ومداع ودرعده  "عنند موتنه درهمنًا وال دينناراً  -صنلى هللا علينه وسنلم-رك رسنول هللا ما ت"

هدذا ال  ج  الو ع وج  الجهدد وااعطالهال ولذا الدنيا التشبث بها -عليه الهللاال  والسالم-شلير اشترا  من يهودي 
ال ينهمد  فدي لبوديدةل ومدع ذلد  لدللت لتحقيدت الألن اإلنسان خ لت اإلنسان من أجله ش  أنه خل  وتفريع فيما خ

َيا  : يدد  سددل مددا يليندده علددل تحقيددت مددا خلددت لددهوين لتحقيددت مددا خلددت لدده نإ ننَن النند  ننيَبَك م  ( سددور  77)] }َواَل َتنننَس َنص 
نهللاديب  مدن ا خدر ل وأمدا الددنيا  : ال تدنسوعموم المسلمين في أيامنا هذ  هم بأمس الحاجة إلل أن يقدال [القهللاص

  هللايهم.حتاج إلل من يو ما ي
: إنده أعتدتل تقددم مدا  دال الددميري فدي الدنجم الوهداجو ل -عليده الهللادال  والسدالم-ما عند  عبيدد  "وال عبداً "

ل و يدد بدن حارعدة مدولل رسدول -هللادلل هللا عليده وسدلم-مدولل رسدول هللا  سدفينةفإن هللاح يلني أنه لم يتر  شيلًال 
نمددا كددان بددالتبنيل  يددد لدديس بملنددل المددولل الددذي هدد-السددالمعليدده الهللاددال  و -هللا  ل وكددان و ر يددت يبددا  ويشددترول واا

 لل وسددفينة كددذل  أعتقتدده أم المددؤمنين-عليدده الهللاددال  والسددالم-عددم هللاددار يخدددم النبددي  لوهكددذا يدددعل  يددد بددن محمددد
  علل ما تقدم. -عليه الهللاال  والسالم-عليه أن يخدم النبي  واشترطع
عندد  بسدتان كبيدر  درهم وال دينار وال عبدد وال أمدة  الرسول ما عند :ألنه  د يقول  ال  "وال أم  وال شيئاً "
أو يدؤول إلدل المدالل وال  لوهذا يتناول ك  شيء يخطر علل بال  مما هدو مدال "وال شيئاً " : ال لالمنتجاعيهللادر 

فددي الركددوبل وسددالحه الددذي يسددتلمله فددي الجهددادل وأرضددًا جللهددا هللاددد ةل  يسددتلملهاشدديلًا إال بغلتدده البيضدداء التددي 
خالهللاةل عم أعطل أكعرها المهاجرين وبقي منها ما ينفت  -عليه الهللاال  والسالم-بني النظير للرسول  كانع نخ 

نحدن ملاشدر )) يورعون كمدا جداء فدي الحدديث الهللادحيح:به علل أ واجه وبيوتهل وأرضًا جللها هللاد ةل األنبياء ال 
أو ينتهللاددر ألهدد  البيددعل  لأهدد  البيددعفالمطالبددة مددن  بدد  مددن يدد عم أندده مددن  ((مددا تركنددا  هللاددد ةاألنبيدداء ال نددورثل 

ل ويددتهم أبددا بكددر وعمددر بددأنهم ظلمددوا الذريددة الطدداهر  باسددتياللهم -عليدده الهللاددال  والسددالم-ويطالددب بمددا تركدده النبددي 
نحن ملاشدر األنبيداء ))كغير  من األنبياء ما يورثل  -عليه الهللاال  والسالم-علل أموالهمل هذا كله بهتانل النبي 

 هذا كله مطالبة بغير حت. أو بغيرهافد  ب ةفالمطالب ((ال نورث
 .طالب:......

 ها أل
 .طالب:......
 إيش فيهأل

 .طالب:......
 و سل هددذ  أمددة لكنهددا ولدددع إبددراهيممددا تددر  عبدددًا وال أمددةل فددي أمددة أسددمها ماريددا القبطيددةل أهددداها لدده المقدد

الو لد فلتقعل مناسبة ظاهر  فهللاارع أم و    ألما هي بظاهر  اا
أيما امرأة ولد  )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما- وعن ابن عباس"

عنن ابنن " :ل يقدول-عنده رضدي هللا-علل عمدر  الحديث ضليف والراجح و فه "((من سيدها فهي حرة بعد موته



فهي حرة  أيما امرأة ولد  من سيدها)) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا قال  :قال -رضي هللا عنه-عباس 
بد  هددي تلتدت بلددد  لهدذ  أم الولدد أعتقهددا ولددهال وفددي البداب نهللادوص كعيددر  تددل علدل أنهددا ال تدورث "((بعند موتننه

  .موتهل وعلل ك  حال إسناد  ضليف
من أعان ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن سه  بن حني  " : دال

، روا  أحمنند ((فنني عسننرته، أو مكاتبننًا فنني رقبتننه أظلننه هللا ال يننوم إال ظلننهأو غارمننًا  ،مجاهنندًا فنني سننبي  هللا
لكدددن ال شددد  أن  وبلضدددهم ضدددلفهل ليددده كدددالم ألهددد  الللدددموعلدددل كددد  حدددال الحدددديث كسدددابقهل ف" وصنننححه الحننناكم
فدي  ا يشدهد لدهل أو غارمداً يلني له م ))من جه  غا يًا فقد غ ا(( ر  من أعان مجاهدًا في سبي  هللااألعمال المذكو 

أو مكاتبًا في ر بتهل  ((من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة)) عسرته
ن لم تهللادح ابتدداءً   ،روا  أحمند"ل ف  الر بةل هذا ف  الر بة الذي جاء الحث عليهل فلجم  الحديث ما يشهد لهال واا

هذ  األمورل وااعانة المسلم عمومًا في ك  ما يحتاج إليهل وفي ذل  دلي  علل عظم اإلعانة في  "وصححه الحاكم
 لتلدين هللادانع لم تستطع أن تنفع بمال  أو بجاهد تلين هللاانلًا وتهللانع  خرل يلني إذا لم تستطع أن تتهللادقل و 

  .تنفله ببدن ل وهللا أعلم
 نبينا محمد وعلل صله وأهللاحابه أجملين. لوهللالل هللا وسلم وبار  علل عبد  ورسوله

 
 
 
 


